
Základní informace k provozu ZŠ a MŠ Na Pěšině: 

 

Provoz ZŠ a MŠ od 23. do 27. 11. 2020: 

Provoz mateřských škol je zachován jako doposud. 

Pro žáky 1. a 2. ročníku pokračuje povinná prezenční výuka. Pro ostatní žáky (3. – 9. ročníku) 

pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. 

 

Provoz ZŠ a MŠ od pondělí 30. 11. 2020: 

Provoz mateřských škol: 

 Provoz mateřských škol je zachován jako doposud. 

 Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a 

další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu 

ve škole. 

 Do prostor šatny může s dítětem doprovázející osoba (na nezbytnou dobu). 

Provoz základních školy: 

 Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost  

o žáků 1. stupně základních škol, 

o žáků 9. ročníků základních škol. 

 Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka. 

 Od 30. 11. 2020 je také povolena osobní přítomnost žáků 6. – 8. ročníku základních 

škol v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu, kdy se jedna skupina 

tříd bude v daném týdnu povinně vzdělávat prezenčně ve škole a druhá skupina tříd se 

bude v tomto týdnu povinně vzdělávat distančním způsobem. V případě trvání 

stejných vládních opatření bude výuka organizována takto: 

o 1. skupina – 6. A, 6. B, 8. A: 

 30. 11. – 4. 12. 2020: prezenční výuka ve škole, 

 7. – 11. 12. 2020: výuka distančním způsobem, 

 14. – 18. 12. 2020: prezenční výuka ve škole, 

 21. – 22. 12. 2020: výuka distančním způsobem, 

 4. – 8. 1. 2021: výuka distančním způsobem. 

o 2. skupina – 7. A, 7. B, 8. B: 

 30. 11. – 4. 12. 2020: výuka distančním způsobem, 

 7. – 11. 12. 2020: prezenční výuka ve škole, 

 14. – 18. 12. 2020: výuka distančním způsobem, 

 21. – 22. 12. 2020: prezenční výuka ve škole, 

 4. – 8. 1. 2021: prezenční výuka ve škole. 

 Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit 

roušky po celou dobu pobytu ve škole včetně školní družiny. U učitele je možné 



ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena 

vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob. Všichni dodržují daná hygienická pravidla. 

 Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a 

jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. 

V případě zájmu o tuto konzultaci kontaktujte prosím třídního učitele nebo přímo 

vyučujícího. 

Provoz školní družiny: 

 Školní družina bude v provozu v běžném rozsahu. 

Školní stravování: 

 Školní jídelna je nadále v provozu při dodržení všech hygienických pravidel.  

 V prostorách školní jídelny se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce. 

 Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, si mohou nadále stravu odebrat 

výdejním okénkem do vlastních jídlonosičů.  

 Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s 

výjimkou doby konzumace stravy. 


